FÖR FÖRÄLDRAR
Nya kontaktbladet för Bromstensskolans föräldraförening (BFF)

Bromstensskolans dag
Tisd. 17 september
kl 17-19.
Tillsammans skapar vi denna kväll, med
uppträdanden, mat, fika och lekar. För er
som är nya och inte varit med på denna
tillställning tidigare så handlar det om att
alla föräldrar och elever, även syskon
träffas. De olika klasserna får uppgifter att
hålla i pajbak, bullbak, servering,
korvgrillning och lekar. Allt sker ute på
skolgården och föräldraföreningen håller i
arrangemanget och leder arbetet.
Vi får möjlighet att träffa varandra och får
möjlighet att samla in pengar till
föräldraföreningen så att vi kan fortsätta
stötta skolan och möjliggöra lite guldkant
på skoldagen för våra barn.
Vi vill därför också bjuda in alla
klassombud från förra året till

Planering inför
Bromstensskolans dag

sker

via

vår

Bidrag till skolan under 2012/13:
- Högtalaranläggning
- pingisracket och nät till fritids
- Uteleksaker till fritidshemmen
- Utlåningsskridskor till skolan
- Rastvaktsvästar
- Tillsammans med skolan ge elevrådet en
egen budget
- Julavslutning trafikpoliserna
- Julpyssel
- Möjlighet till inköp av kameror till skolan

Vill du vara med?
Verksamhetsåret börjar närma sig slutet och
det är dags för Årsmöte. Måndag d 30/9 kl
19.00
Du som läser detta kan få vara med i detta
arbete. Dels genom att bli medlem och betala
in 100:- på pg 68 54 70-7 (märk talongen med
barnets namn och klass.) och dels genom att
bli styrelsemedlem.
Styrelseuppdraget innebär att delta i
styrelsemöten ung 4 gånger /år. Till varje
styrelsemöte inbjuds också rektor för få en
direkt dialog kring frågor vi fått in och själva
bär och dels frågor från skolan till oss alla
föräldrar.

Vill du veta mer kan du höra av

Styrelsen läsåret 2012/13

mail:

info@ffbromsten.se eller direkt på hemsidan:
www.ffbromsten.se. Där kan ni också hitta
mer info om denna dag och naturligtvis
mycket annat.

Mail: info@ffbromsten.se

nr 3/2013

dig till ordf. Anna Forsell på tele 070-393 61
61 eller på mail: aforsell@ live.se .

Månd.9 september
Kl 20.00
Anmälan



Rickard Bernhardsson, klassombudsamordnare
Michael Biberfeld, hemsidesansvarig
Anna Forsell, ordförande
Stefan Hervén, hemsidesansvaarig
Sia O´Reilly, sekreterare
Niko Tzelepis, kassör

Hemsida: www.ffbromsten.se

